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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 
O Relatório Semestral de Atividade e Contas tem como principal objetivo informar os 

sócios da Associação de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro da execução, até ao momento, 

do Plano de Atividades e Orçamento para o presente mandato, bem como o estado financeiro 

da AEGIA. Regendo-nos sempre pela transparência que desde o início rege este mandato, 

pretendemos dar a conhecer aos sócios de tudo o que de relevante se passa no ambiente 

interno da Associação, apelando assim à ponderação sobre o trabalho desenvolvido até aqui. 

 Como sempre, este Relatório Semestral de Atividades e Contas foi elaborado contando 

com uma participação ativa dos nossos associados, visto que é de grande importância para a 

Direção a opinião de todos, suportando assim o trabalho que foi desenvolvido.  
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2. ATIVIDADES 

2.1. Atividades Transversais 

 

● Continuação da utilização do e-mail, Slack e Google Drive como ferramentas principais 

do trabalho com o objetivo de manter a informação organizada e simples, potenciando 

o trabalho desenvolvido ao longo do ano e no futuro da Associação; 

● Renovação do material da Sede assim como aquisição de equipamentos necessários às 

atividades internas e externas da Associação; 

● Atualização constante dos documentos onde constam informações e registos relativos 

ao quotidiano da Associação; 

● Implementação de um novo sistema de pagamentos fornecido pela plataforma 

ifthenpay; 

● Elaboração do horário de atendimento na sede da AEGIA e respetiva atualização do Guia 

da Sede, incorporando duas pessoas da associação no atendimento e potenciando o 

número de horas possíveis de utilização do espaço e de prestação de apoio aos 

estudantes; 

● Eleição dos novos membros da Comissão de Curso em colaboração com as Direções de 

Curso do MEGI e LEGI na Universidade de Aveiro; 

● Tratamento da logística anexa ao cartão de sócio, com o objetivo de este possuir uma 

identificação que comprove o pagamento das suas quotas, podendo usufruir de 

inúmeras vantagens nas instituições parceiras;  

● Continuação da estratégia de divulgação da imagem externa da Associação quer nas 

redes sociais quer fisicamente, procurando constantemente obter um maior alcance; 

● Manutenção do Registo Nacional de Associações Juvenis em colaboração com o 

Instituto Português do Desporto e da Juventude; 

● Colaboração e acompanhamento próximo com o corpo docente de modo a perceber os 

passos a dar no desenvolvimento do Laboratório de EGI; 

● Contacto recorrente com a AAUAv de modo a explorar as oportunidades que a 

Associação pode usufruir, nomeadamente estar presente em eventos como a Semana 

de Integração, Taça UA, UA Sem Fronteiras, ...; 

● Organização do Retiro da atual direção da AEGIA, antes do início do ano letivo, de modo 

a fortalecer as relações interpessoais enquanto equipa e também partilhar 

conhecimentos e experiências para com os novos membros, de modo a prepará-los para 

o ano de associativismo; 

● Organização do Dia estratégico e do Dia Soft da Associação, em conjunto com a ESTIEM 

LG Aveiro e a JELA, de modo a definir a estratégia e o caminho a tomar pela Associação 

ao longo do ano, dar a conhecer aos membros o trabalho realizado entre as três 

entidades e fomentar as relações entre associação; 

● Organização do Retiro de Integração, em conjunto com a ESTIEM LG Aveiro e a JELA, de 

modo a integrar os novos membros dos dois núcleos, vindos do recrutamento, dando-

lhes ferramentas e ensinamentos com vista à integração dos mesmos na vida da 

Associação e fomentando mais uma vez as relações entre entidades que fazem parte de 

uma só Associação; 
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● Celebração da parceria com a AGE-i-FEUP, visando a colaboração entre as duas 

entidades, com o objetivo de estabelecer uma relação contínua de interesse mútuo, no 

âmbito das atividades desenvolvida por cada uma das partes; 

● Fortalecimento da relação com a ESTIEM LG Aveiro e a JELA através da organização de 

atividades internas, como formações e retiros de modo a fomentar o espírito de equipa 

e formar membros nas mais diversas áreas de atuação; 

● Celebração do 25º Aniversário da Fundação da AEGIA e do LG Aveiro;  

● Organização de Formações Internas, juntamente com a ESTIEM LG Aveiro e a JELA, 

usufruindo da parceria com a Speak and Lead, de modo a dar a oportunidade aos 

membros da Associação de desenvolverem as suas soft skills com uma formação de 

comunicação em público. 

 

2.2. Atividades Académicas e Culturais 

 
Welcome EGI's 

20, 21 e 22 de setembro 

Como é tradição todos os anos, o pelouro da AAC propõe-se a dedicar um evento aos 

alunos recém-chegados ao nosso curso: o Welcome EGI's. 

Neste evento, que teve a duração de três dias, pudemos contar com atividades como 

um peddy-paper para a tarde do primeiro dia e com um sunset na praia da Vagueira no segundo 

dia, onde de seguida aconteceu um pequeno momento de convívio no Casablanca. 

Para a noite do dia 22, e de modo a terminar em grande, tivemos um churrasco no 

campus da UA. Este serviu para facilitar a integração dos novos colegas e para a criação de um 

ambiente propício à criação de momentos de confraternização com os alunos mais velhos. 

 

Jantar de Curso I 

13 de outubro 

Como não podia faltar, o tão conhecido jantar de curso teve lugar no dia 13 de outubro 

no restaurante “Ossinhos”. Mais uma vez, o pelouro de AAC visava facilitar o desenvolvimento 

de relações entre os alunos de todas as matrículas, bem como o fortalecimento dos laços das 

matrículas internamente. 

 

Integra-te 2022 

4 a 8 de outubro 

Durante estas datas, marcámos presença no “Integra-te 2022” realizado pela AAUAv, 

com o intuito de integrar os novos membros da academia e proporcionar momentos de convívio 

para todos os estudantes. Contámos com uma barraca nomeada de “Bubaticano” em que 

tratámos de servir os nossos sócios e qualquer outro potencial cliente. 
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Aniversário 25 anos 

12 de novembro 

O atual mandato foi marcado pelo aniversário dos 25 anos da AEGIA e da ESTIEM LG 

Aveiro. AAC, em conjunto com elementos da ESTIEM LG Aveiro e JELA, focou-se na organização 

do mesmo, sendo que teve lugar no Meliá Ria Hotel & Spa e contou com mais de 100 pessoas, 

entre elas passados e atuais dirigentes da Associação. 

 

Rally Casas 

29 de novembro 

Nesta data, realizámos a 9ª edição do “Rally Casas”, com o tema à volta do número 9. O 

evento consistiu num percurso com vários desafios para realizar ao longo do mesmo, que 

passava por 6 postos temáticos, cada um com o seu respetivo jogo. Contámos com 6 equipas de 

6 membros cada, que tentavam ganhar pontos ao longo da noite, de modo a sagrar-se os 

vencedores. 

 

Bar de curso  

Enquanto pelouro, aspiramos proporcionar aos nossos associados um local onde 

possam conviver, criar memórias e também usufruir de vantagens por serem sócios da AEGIA. 

Assim, estabeleceu-se uma sinergia com o bar Dokk, onde ambas as partes beneficiam. 

 

2.3. Desporto e Saúde 

 
Welcome EGI’s - Atividades Desportivas 

13 a 15 de setembro 

O pelouro de Desporto e Saúde dinamizou atividades desportivas, tais como voleibol, 

futebol, frisbee e outros jogos, de forma a potenciar o convívio entre os novos alunos de EGI. 

 

UA Sem Fronteiras 

28 de setembro  

No dia 28 de setembro, alguns dos nossos atletas participaram no “UA sem fronteiras”, 

competição dinamizada pela AAUAv e que dá oportunidade aos "caloiros" para conviverem com 

colegas de outros cursos numa tarde de diversão e competição amigável. 

 

Captações 

28 de setembro e 5 de outubro 

Com o objetivo de juntar toda a comunidade EGI em duas tardes totalmente 

desportivas, foram organizadas as captações para a Taça UA. Os estudantes, especialmente os 

recém-chegados, puderam mostrar as suas habilidades desportivas e conviver com os seus 

futuros colegas de campo. 
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Convívio DEGEIT 

2 de novembro 

Visto que não foi possível realizar o IntraDEGEIT no primeiro semestre, devido a 

impossibilidades de calendário e de reserva de espaços, e sendo, a nosso ver, essencial o 

convívio com os diferentes núcleos do DEGEIT, o pelouro de Desporto e Saúde realizou um 

convívio direcionado a todo o departamento, em colaboração com os núcleos de Gestão, Gestão 

e Planeamento de Turismo e Economia. 

 

Taça UA 

Após inscrevermos os nossos atletas na Taça UA e o início da mesma, temo-nos focado 

na realização de treinos de forma que os nossos atletas atinjam a melhor performance possível. 

Para além disso, há um acompanhamento contínuo em todas as modalidades para 

assegurarmos que os nossos sócios têm as melhores condições possíveis, enquanto defendem 

as cores do nosso curso. 

Houve também investimento em algum material desportivo e material de apoio ao 

Inferno Laranja. 

 

Equipamentos Desportivos  

Este semestre, Desporto e Saúde, com o objetivo de levar os nossos atletas a 

representar EGI na Taça UA, encarregou-se de encomendar os novos equipamentos desportivos 

proporcionando, assim, aos nossos atletas, melhores condições e a hipótese de adquirir o seu 

próprio equipamento. 

 

Dinamização das Redes Sociais 

Ao longo do ano, como vem sendo hábito foram efetuadas publicações no sentido de 

manter os nossos associados e seguidores informados quanto à situação desportiva do nosso 

curso. Durante todo o semestre, foram lançados vários conteúdos como o Atleta do Mês, os 

Marcadores da Semana, MVPs e publicações de apoio e incentivo aos EGIs que participaram nos 

Campeonatos Nacionais Universitários das mais diversas modalidades. Os sócios foram ainda 

constantemente informados do calendário de jogos da semana, assim como dos seus resultados. 

De notar ainda que, durante o mês de dezembro, ocorreu a 3ª edição da Rúbrica Um 

para Um, contando com a presença de Nelson Évora, campeão olímpico de triplo salto. 

 

2.4. Marketing e Design 

 

Divulgação, Cobertura e Edição fotográfica 

A AEGIA pretende trazer o maior número de participantes aos seus eventos. Esse 

número depende de todo o Marketing e Divulgação realizado por este pelouro. 
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Marketing e Design continuou a realizar a devida divulgação e cobertura fotográfica das 

diversas atividades (Tomada de Posse, Welcome EGI’s, Green Engineering, Rally Casas, etc.). 

Além disso, foram divulgadas as parcerias obtidas no cartão de sócio, como forma de 

entregar as melhores oportunidades aos sócios. 

Manteve-se o desenvolvimento no marketing digital, através de redes sociais – como o 

Facebook, Instagram e LinkedIn – já que constituem, de momento, o melhor meio para partilha 

de informação. 

 

2.5. Política Educativa  

 

Guia do Novo Aluno 

De modo a receber e ajudar na integração dos novos alunos de EGI, elaboramos um 

Guia do Novo Aluno com informações úteis e dicas para o seu sucesso ao longo de todo o 

percurso académico.  

 

Curso de Excel 

A fim de aproximar os estudantes de EGI ao mundo do trabalho e abrir-lhes novos 

horizontes, pretendemos desde o início oferecer-lhes um conjunto de atividades/formações, 

contribuindo para uma melhor compreensão da realidade através da aplicação prática. Assim, 

com a realização do curso de Excel, possibilitamos o desenvolvimento cognitivo e profissional 

dos nossos sócios.  

 

Atualização da Base de Apontamentos 

Ao longo dos anos, a Base de Apontamentos tem-se mostrado uma ferramenta 

essencial, apoiando os alunos na consolidação da matéria lecionada nas unidades curriculares. 

Assim, atualizou-se e dinamizou-se esta plataforma no Moodle com apontamentos, resumos e 

exercícios resolvidos, a fim de fornecer ferramentas de estudo e auxiliar os nossos estudantes. 

Dada a mudança do programa de estudos, também se organizaram as novas Unidades 

Curriculares. 

 

Podcast “Erasmus. E agora?” 

Com o objetivo de partilhar as experiências dos estudantes de Erasmus, gravaram-se 

episódios com alunos de EGI que participaram neste programa em diferentes países. Foram 

gravados 4 episódios: Turquia com o David Saro, Suécia com a Mariana Ribeiro e a Carolina Maia, 

Polónia com o Daniel Tavares e Áustria com a Mariana Duarte e Filipa Ferreira. Este será 

posteriormente disponibilizado nas plataformas Spotify e Youtube. 
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2.6. Relações Externas 

 

Cartão de Sócio  

Com vista a oferecer aos nossos associados vários descontos em diversas áreas, que se 

dispersam entre o lazer e a educação, promovendo, simultaneamente, um estilo de vida 

ambiental e socialmente mais aceitável entre a nossa comunidade, o pelouro de Relações 

Externas pôs em ação a iniciativa do Cartão de Sócio da AEGIA, fechando um total de 22 

parcerias com empresas. Pretende-se que os nossos sócios sejam capazes de usufruir das 

regalias deste projeto na totalidade, com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

da ONU.  

 

Open Day  

 Pondo diretamente em prática o conceito Go and See, o pelouro de Relações Externas, 

em conjunto com o pelouro de Responsabilidade Social, organizou o evento Open Day 

incorporado nas dinâmicas do evento Green Engineering: For a Better Tomorrow. Este pretende 

que os nossos sócios tenham um novo contacto com as empresas, sendo capazes de absorver 

conceitos, metodologias e psicologias. 

 

2.7. Responsabilidade Social 

 

Green Engineering 

15 e 16 de novembro 

Nos dias 15 e 16 de novembro realizou-se a 5.ª edição das Green Engineering. Este 

evento teve como base a sustentabilidade, focando-se principalmente na indústria, mas 

abordando também temas do dia-a-dia. 

Tendo como principal objetivo a consciencialização e a aprendizagem dos estudantes, o 

evento, que para além de contar com diversas palestras, viu nascer o Green Tank e inovou os 

habituais Casos de Estudo, agora incorporando uma Visita ao Chão de Fábrica, de modo a tornar 

os mesmos mais reais. 

Durante a manhã do 1.º dia, no Green Tank, seis equipas formadas por 1 a 5 estudantes, 

tiveram a oportunidade de apresentar uma ideia de projeto sustentável, podendo esta ser a 

nível ambiental, económico ou social. No final de cada apresentação, um grupo de júris, formado 

por representantes de várias empresas patrocinadoras, tiveram a oportunidade de avaliar a 

ideia, atribuindo um vencedor, assim como segundo e terceiro classificados. Durante a tarde, os 

estudantes tiveram a oportunidade de assistir às palestras intituladas de Smart Cities, Triple 

Bottom Line e ADN Sustentável. 

No segundo dia, os estudantes dividiram-se em grupos, a Grestel e a Ferneto, de modo 

a visitar o Chão de Fábrica da respetiva empresa e resolver o Caso de Estudo proposto pela 

mesma. 
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1ª Sessão de Voluntariado da AEGIA Social 

30 de novembro 

Com o objetivo de fomentar valores como a solidariedade, cooperação e compaixão aos 

nossos estudantes, no dia 30 de novembro, foi realizada uma visita à AMA (Amigos do Abrigo 

Quintã do Loureiro), uma das nossas associações parceiras. Desta forma, foi possível que estes 

passassem uma tarde animada com os animais do abrigo, enquanto ganhavam uma maior ideia 

do que realmente significa a prática do voluntariado. 

 

Recolha de Tampinhas  

Com o objetivo de angariar dinheiro para a nossa causa social “Vamos ajudar o Duarte”, 

fizemos uma recolha de tampinhas durante a realização das Green Engineering. 

 

Visita ao Duarte 

22 de dezembro 

De forma a entregar todo o dinheiro arrecadado ao longo do último ano, juntamente com 

todas as tampinhas que fomos juntando durante as várias recolhas, ambos destinados a apoiar 

a nossa causa social “Vamos apoiar o Duarte", fizemos uma visita ao Duarte e à sua família. 

 

Dinamização das Redes Sociais 

Com o intuito de manter o maior contacto possível com os nossos associados, divulgamos 

todos os nossos projetos e rubricas através das nossas redes sociais, dando maior destaque ao 

Instagram, uma vez que é a que alcança mais público. 
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3. CONTAS 

3.1. Presidência 

 

 
 
*NOTA EXPLICATIVA: O valor representa 50% do valor da despesa total, sendo que os restantes 50% 
estão divididos no RSAC da ESTIEM (25%) e da JELA (25%). 
 

 

3.2. Atividades Académicas e Culturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação Valor Designação Valor

Tesouraria Anual Apoio IPDJ 6 918,19 €        

Alteração de Titulares 18,72 €                     

Comissões de Transferência 32,67 €                     

Financiamento ESTIEM 1 000,00 €                

Financiamento JELA 800,00 €                   

Quotas Anual Pagamentos 773,50 €           

Equipamentos e Infraestruturas 1º Semestre Logística 682,95 €                   

Manutenção do Espaço 1º Semestre Logística 50,67 €                     

Cartão de Sócio 1º Semestre Logística 353,73 €                   

Plataforma Zoom Pro Anual Pagamento 17,21 €                     
IFTHENPAY 1º Semestre Comissões de Pagamentos 144,97 €                   

Celebração Aniversário AEGIA 1º Semestre Logística 56,00 €                     

Retiro AEGIA 1º Semestre Despesas 195,80 €                   

Dia Soft* 26,56 €                     

Retiro de Integração* 157,50 €                   

Contacto com o Corpo Docente 1º Semestre Logística 13,36 €                     

Formação Speak and Lead 1º Semestre Logística 78,00 €                     
T O T A L 3 628,14 €                T O T A L 7 691,69 €        

4 063,55 €                        

D E S P E S A S R E C E I T A S
A T I V I D A D E

C A L E N D A R 

I Z A Ç Ã O

Banco Anual

Núcleos Anual

1º Semestre

B A L A N ÇO  F I N A L

Atividades Internas Associação

Designação Valor Designação Valor

Alimentação 1 122,08 €                Patrocínios -  €                  

Quotas 217,00 €                   Inscrição 996,00 €           

Logística 720,00 €                   Vendas 988,00 €           

Relações Públicas 683,68 €                   

Alimentação 2 125,00 €                Patrocínios -  €                  

Donativo -  €                         Inscrição 2 207,50 €        

Logística -  €                         Vendas -  €                  

Relações Públicas -  €                         

Alimentação 3 248,79 €                Patrocínios -  €                  

Donativo -  €                         Inscrição -  €                  

Logística 659,41 €                   Vendas 4 612,00 €        

Relações Públicas 522,63 €                   

Alimentação 3 797,61 €                Financiamento ESTIEM 133,96 €           

Donativo -  €                         Inscrição 3 801,00 €        

Logística 313,03 €                   Vendas -  €                  

Relações Públicas 226,21 €                   

Alimentação 189,76 €                   Patrocínios -  €                  

Donativo -  €                         Inscrição 297,50 €           

Logística 43,20 €                     Vendas -  €                  

Relações Públicas -  €                         
T O T A L 13 868,40 €              T O T A L 13 035,96 €      

B A L A N ÇO  F I N A L 832,44 €-                                                         

B A L A N Ç O

758,76 €-            

82,50 €               

181,17 €            

401,89 €-            

64,54 €               

Welcome EGI´s 1º Semestre

Jantar de Curso 1º Semestre

Integra-te 1º Semestre

Jantar de Comemoração "25 Anos 

AEGIA e ESTIEM LG Aveiro"
1º Semestre

Rally Casas 1º Semestre

A T I V I D A D E
C A L E N D A R 

I Z A Ç Ã O

D E S P E S A S R E C E I T A S
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3.3. Desporto e Saúde 

 

 

 

 

3.4. Marketing e Design 

 

 

 

 

3.5. Política Educativa 
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3.6. Responsabilidade Social 

 

 

 

3.7. Pendentes Movimentados 

 

 
 
 

3.8. Pendentes Não Movimentados 

 

 
 
 

3.9. Geral 

 

 
 
 

Geral B A L A N Ç O

Presidência 4 063,55 €        

Atividades Académicas e Culturais 832,44 €-           

Desporto e Saúde 1 408,22 €-        

Marketing e Design 755,73 €           

Política Educativa 225,15 €-           

Relações Externas -  €                  

Responsabilidade Social 1 612,74 €-        

Pendentes Movimentados 1 170,60 €        

Pendentes Não Movimentados 5 021,84 €        

T O T A L 1 911,33 €        

                                                                           -   € 

                                                               3 884,64 € 

                                                                           -   € 

                                                                    35,00 € 

                                                            24 992,42 € 

D E S P E S A S R E C E I T A S

                                                               3 628,14 € 7 691,69 €                                                              

                                                            13 868,40 € 13 035,96 €                                                            

2 271,90 €                                                              

1 170,60 €                                                              

5 056,84 €                                                              

26 903,75 €                                                            

                                                               1 720,82 € 312,60 €                                                                 

                                                                    75,27 € 831,00 €                                                                 

                                                               1 815,15 € 1 590,00 €                                                              

-  €                                                                       


